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Artigo 122 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da divulgação do resultado da
apuração, o filiado em gozo dos direitos político-sindicais poderá impugná-lo.
Parágrafo único - Recebida a impugnação, a Com issão Eleitoral a julgará no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis.
Artigo 123 - Julgadas as impugnações e consolidados os mapas de apuração, a Comissão
Eleitoral homologará o resu ltado , encaminhando a respectiva ata e relatório oficial à Diretoria
Executiva Nacional para pu blicação no Diário Oficial da União e em Boletim Extraordinário,
para a proclamação dos eleitos.
Parágrafo único - O Boletim Extraordinário deverá conter a integra do relatório da Comissão
Eleitoral, sendo vedada qualquer alteração do seu conteúdo.
Capitulo IV
Das Eleições das Delegacias Sindicais
Artigo 124 - A primeira Diretoria , eleita na Assembleia de criação , terá caráter provisório e o
seu mandato estender-se-á até a posse dos novos delegados sindicais eleitos nas eleições
gerais do Sindicato.
Artigo 125 - A não participação e a consequente não eleição da Diretoria das Delegacias
Sindicais nas Eleições Gerais da Entidade, acarretará a realização de eleição na forma
assemblear, no mês de janeiro do ano seg uinte da realização das Eleições Gerais do
SINDIRECEITA.
Parágrafo único - O Conse lho Estadual de Delegacias Sindicais, em sua circu nscrição, ou, na
sua falta , a Diretoria Executiva Nacional con vocará a Assembleia local, com antecedência
minima de 10 (dez) dias, mediante edital de convocação com a pauta especifica , para
realização de eleição assemblear da Diretoria da Delegacia Sindical.
Capitulo V
Das Eleições das Seções Sindicais
Artigo 126 - As eleições para composi ção das Seções Sindicais serão realizadas nos termos
do § 2° do artigo 67 e do artigo 124.
TiTULO V
Do Patrimõnio, Receitas , Despesas e Distribuição de Recursos
Capitulo I
Do Patrimônio
Artigo 127 - O patrimônio do SINDIRECEITA é constituido por bens, direitos e obrigações
vinculados a qualquer de seus órgãos.
Parágrafo único - O patrimônio será inventariado, ordinariamente, quando for levantad o
Balanço Patrimonial e, extraordinariamente , por deliberação de mais da metade dos mem os
do Consel ho Nacional de Representantes Estaduais ou a pedido de 1/3 (um terço) dos
filiados.
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Artigo 128 - Os bens imóveis em nome do SINDIRECEITA, adquiridos pela Diretoria
Executiva Nacional, somente poderão ser alienados ou gravados com apresentação de
Parecer do Conselho Fiscal Nacional e co m autorização do Conselho Nacional de
Representantes Estaduais.
Artigo 129 - A alienação ou gravame de bens imóveis em nome das Delegacias Sindicais
serão decididos na forma do Regimento próprio, por deliberação dos filiados vincu lados à
circunscrição da Delegacia Sindical, em Assembleia Local convocada para tal finalidade , com
apresentação de parecer do Conselho Fiscal Local e a homologação do Conselho Fiscal
Nacional; na ausência de parecer do Conselho Fiscal Local é competente para sua emissão o
Conselho Fiscal Nacional.
Artigo 130 - A alienação ou gravame de bens imóveis em nome dos Conselhos Estaduais de
Delegacias Sindicais serão decididos na forma do Regimento próprio, por deliberação dos
conselheiros vinculados à circunscrição do Co nselho, em reunião convocada para tal
finalidade , com a aprovação do Conselho Fisca l Estadual e a homologação do Conselho
Fiscal Nacional; na ausência de parecer do Conselho Fiscal Estadual é competente para sua
emissão o Conselho Fiscal Nacional.
Capítulo 11
Das Receítas
Artigo 131 - A receita do SINDIRECEITA é constituída :
I - das contribuições e mensalidades cobradas de seus filiados ;
11 - dos donativos, legados e subvenções de qualquer espécie;
111 - dos recursos oriundos de operações de crédito , financiamentos e investimentos;

IV - de rendas de bens patrimoniais;

v - de ingressos decorrentes de convênio ;
VI - de ingressos eventuais.

§ 1° A recei ta arrecadada será aplicada exclusivamente na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos do SINDIRECEITA.
§ 2° Para fins do disposto no inciso I do presente artigo, a mensalidade do filiado
corresponderá a 1% (um por cento) da sua remu neração.

§ 3° A filiação autoriza o desconto das contribui ções e mensalidades devidas diretamente na
folha de pagamento, mediante consignação em rubrica especifica.
Capítulo 111

I

Das Despesas
Artigo 132 - As seguintes obrigações serão custeadas com recursos retir
total da arrecadação mensal nacional:
a) Remuneração dos diretores, em virtude de le7
g 'Sla ão vigente ;
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c) Despesas com o Conselho de Ética e Disciplina ;
d) Despesas com a Comissão Eleitoral;
e) Despesas com devolução de mensalidades;
f) Despesas com a Mesa Diretora do Conselho Nacional de Representantes Estaduais;

g) Repasse de arrecadação extra , decidida em Assembleia Local ;
h) Ressarcimentos ao Sindicato;
i) Cota para entidades das quais o Sindicato faça parte ;
j) Fundos e Provisões constituidos pelo Conselho Nacional de Representantes Estaduais ou
por Assembleia Geral Nacional Unificada ;

k) Convênios ;
I) Despesas e custos para elaborar a consignação da arrecadação.
Artigo 133 - As despesas das Mesas Eleitorais serão arcadas pelas respectivas Delegacias
Sindicais e Conselhos Estaduais de Delegacias Sindicais.
Artigo 134 - As despesas com a Mesa Diretora e conselheiros do Conselho Nacional de
Representantes Estaduais nas reuniões extraordinárias serão arcadas pelo Fundo de
Reserva .
Capitulo IV
Da Distribuição dos Recursos
Artigo 135 - Cada Delegacia Sindical e Conselho Estadual de Delegacias Sindicais em dia
com sua prestação de conta s mensal, regularmente constituidos e participando das atividades
do Sindicato, terá seus recursos disponibilizados em sua conta pela Diretoria Executiva
Nacional , sendo vedado o repasse dos recursos para contas de pessoas fisicas ou juridicas
diferentes das definidas neste Estatuto.

§ 1° A não prestação de contas mensal, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente , implicará
na retenção dos repasses ás Delegacias Sindicais e aos Conselhos Estaduais de Delegacias
Sindicais , cabendo à Diretoria Executiva Nacional efetuar depósito em fundo próprio.

§ 2° Quando da prestação de contas mensal , os valores retidos serão repassados ás
Delegacias Sindicais e aos Conselhos Estaduais de Delegacias Sindicais.

N
IM

§ 3° O va lor retido por mais de 60 (sessenta) dias será definitivamente destinado ao Fundo de
Reserva.

§ 4° A prestação de contas mensal da Diretoria Executiva Nacional será entregue . /

~

Conselho Fiscal Nacional até o 15° (décim o quinto) dia do seg undo mês subsequente,
pena de destinação ao Fu ndo de Reserva de 1% (um por cento) por mês em atraso , ap~
licadO
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b) Despesas com o Conselho Fiscal Nacional ;
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Conselho Fiscal Nacio nal até o dia 15 de março do ano seguinte ao ano considerado sob
pena de destinação de 10% (dez por cento) para o Fund o de Reserva , aplicado sobre o
repasse mensa l da DEN do mês de dezembro, previsto no inciso 111 do artigo 137.

§ 6° São considerados Delegacias Sindicais e Conselhos Estad uais de Delegacias Sindicais
regularmente constituídos os que tiverem :
a) encaminhado a ata de eleição á Diretoria Executiva Nacional para o devido registro em
cartório;
b) o Regimento Interno atualizado e devidamente registrado em cartório , em observãncia ao
artigo 145 do Estatuto.

§ 7° As prestações de contas mensais de todos os órgãos do SINDIRECEITA, pelos
ordenadores de despesa, serão revestidas das formalidades em relação aos pagamentos
regulamentados por Nota Técnica elaborada pelo Conselho Fiscal Nacional e aprovada pelo
Conselho Nacional de Representantes Estaduais.

§ 8° A contabilização mensal de todos os fatos contábeis da Entidade, prerrogativa exclusiva
da Diretoria Executiva Nacional, deve ser disponibilizada, até o último dia do mês
subsequente da ocorrência , ao Conselho Fisca l Nacional.
Artigo 136 - A Delegacia Sindical e o Conselho Estadual de Delegacias Sindicais que
mantiverem recursos financeiros em caixa no valor superior a 03 (três) diárias integrais , com
teto definido pelo CNRE , em observãncia ao inciso XIII do artigo 71 , terão seus repasses
retidos , cabendo á Diretoria Executiva Nacio nal efetuar depósito em fundo próprio.
Parágrafo único - O valor retido por mais de 60 (sessenta) dias será definitivamente destinado
ao Fundo de Reserva.
Artigo 137 - Os recursos mensais do SINDIRECEITA, após a dedução das obrigações de que
trata o artigo 132, serão distribu ídos na seg uinte proporção:
I - 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva ;

11 - 10,8% (dez e oito décimos por cento) como parte fixa, sendo 0,4% (quatro décimos por
cento) para cada unidade federativa ;
111 - 50% (ci nquenta por ce nto) para execução orçamentária da Diretoria Executiva Nacional ;
IV - O sa ldo de 34 ,2% (trinta e quatro e dois décimos por cento) será distribuído ás unidades
federativas de forma proporcional ao número de filiados .

§ 1° Os recursos financeiros do Fundo de Reserva serão mantidos em conta bancária própria
e o saldo demonstrado anualmente ou quando requerido pelo Conselho Na cional de
Representa ntes Estaduais.

§ 2° A utilização dos recursos financeiros do Fundo de Reserva , a qualquer titulo, deve - /
imediatamente informada , com a devida motivação, ao Conselho Nacional de RepresentarQ
Estaduais. A apreciação do demonstrativo da utilização do fundo e o saldo existente con:t : r~ ~
do ,ao", do reoo;'o '''';010 do CNRE.
~
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§ 5° As demonstrações contábeis consolidadas do SINDIRECEITA serão entregues ao
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Artigo 138 - Nas unidades federativas onde exista mais de uma Delegacia Sindical, a Diretoria
Executiva Nacional somará os valores obtidos com a aplicação dos percentuais dispostos nos
incisos 11 e IV do artigo 137 e os distribuirá diretamente ás Delegacias Sindicais, sendo 30%
(trinta por cento) rateados igualitariamente e 70% (setenta por cento) proporcionalmente ao
número de filiados .

§ 1° A Diretoria Executiva Nacional reterá o percentua l minimo de 30% (trinta por cento) do
montante distribuido para cada Delegacia Sindical para repasse ao Conselho Estadual de
Delegacias Sindicais ao qual foi atribuida atividade executiva.

§ 2° Poderá o percentual disciplinado no parágrafo anterior ser majorado em Assembleia
Local até o valor de 50% (cinquenta por cento) do montante distribuido para cada Delegacia
Sindical.
Artigo 139 - A nenhuma Delegacia Sindical será repassado valor superior ao triplo de sua
arrecadação bruta mensal, devendo o saldo excedente ser distribuido igualitariamente entre
as demais Delegacias da Unidade da Federação.

§ 1° Nenhuma Delegacia Sindical poderá acumular recursos em valor superior a 15 (quinze)
vezes o seu repasse mensal , devendo os repasses subseque ntes sere m destinados para o
Fundo de Reserva até regularização,

§ 2° Excetuam-se da regra contida no parágrafo anterior recursos destinados a projetos
previamente aprovados pelo Conselho Fiscal Nacional.
Artigo 140 - Nas localidades onde não exista Delegacia Sindical constituida , os recursos
oriundos desta localidade serão incorporados pela Diretoria Executiva Nacional até que os
filiados constituam uma Delegacia Sindical ou optem, em Assembleia Local , por se
vincularem a uma Delegacia Sindical próxima,
Artigo 141 - Os órgãos do SINDIRECEITA poderão aplicar seus recursos financeiros em
investimentos de sólida garantia e pronta liquidez, inclusive locar be ns imóveis a valor de
mercado, com a finalidade de auferir renda ,
Artigo 142 - A Diretoria Executiva Nacional e os Conselhos Estaduais de Delegacias Sindicais
poderão, em situações eventuais e justificáveis, distribuir parte de seus recursos ás
Delegacias Sindicais,
TiTULO VI
Das Disposições Gerais, Finais e Trans itórias
Capitu lo I
Das Disposições Gerais
Artigo 143 - O exercício social do SINDIRECEITA tem inicio em 1° de janeiro e término em 31
de dezembro do mesmo ano,

co~

Artigo 144 - As propostas de modificação deste Estatuto deverão ser encaminhadas,
respectiva fundamentação, à Presidência do Conselho Nacional de Representantes
e à Presidência da Diretoria Executiva Nacional, que as divulgarão para todas as Dele~
acias
Sindicais,
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Artigo 145 - Ocorrendo alterações estatutárias, a Diretoria Executiva Nacional , o Conselho
Fiscal Nacio nal , o Conselho de Ética e Disciplina, os Conselhos Estaduais de Delegacias
Sindicais e as Delegacias Sindicais adaptarão, obrigatoriamente, seus Regimentos Internos
ás modificações introduzidas no Estatuto, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua publicação.
Parágrafo único - O Conselho Nacio nal de Representantes Estaduais adaptará,
obrigatoriamente, seu Regimento Interno na primeira reunião , após a data da publicação das
alterações estatutárias.
Artigo 146 - As Delegacias Sindicais, após a Assembleia de sua fundação , encaminharão á
Diretoria Executiva Nacional, a ata de sua criação e o Regimento aprovado, para fins de
registro .

§ 1° É obrigatório, pela Diretoria Executiva Nacional, o registro das Delegacias Sindicais que
preencherem os requisitos previstos neste Estatuto.

§ 2° Deverão ser encaminhados à Diretoria Executiva Nacional para co nhecimento e demais
providências:
I - as atas de Assembleias Locais e de reun loes de Conselhos Estaduais de Delegacias
Sindicais relativas ás alterações regimentais ;

11 - as listas de presença , contendo no seu título: o local, a data e o horário; no seu corpo : o
nome, o número do CPF e a assinatura de cada participante, e os respectivos editais de
convocação , a que se refere o inciso anterior;
111 - os documentos e as atas relativos á alteração da co mposição da Diretoria Local ou da
Mesa Diretora do Conselho Estadual de Delegacias Sindicais;
IV - os documentos e as atas relativos á aquisição, gravame ou alienação de bens imóveis;
V - os documentos e as atas relativos á eleição de delegados para a Assembleia Geral
Nacional.
Artigo 147 - O conjunto de documentos que comprovam a rea lização das Assembleias e das
Reuniões dos órgãos da Entidade devem ser produzidos em 04 (quatro) vias, quando
necessitar de registro junto ao Cartório, e enviados a Diretoria Executiva Nacional para
providenci ar o registro no 2° Ofício de Registro de Pessoas Juridicas de Brasilia/DF sob o
número 2.416. Após o registro, será devolvida 01 (um a) via da documentação para órgão
correspondente do SINDIRECEITA Nos demais casos , o conjunto de documentos deve ser
produzido em 03 (três) vias , quando, 02 (duas) delas, serão encaminhadas para serem
guardadas na Diretoria Executiva Nacional.
0

§ 1 A Diretoria de Assuntos Jurídicos do SINDIRECEITA será responsável pela aná lise das
form alidades extrínsecas dos documentos.
0

§ 2 A guarda do conjunto de documentos será feita junto ao Arquivo do Protocolo d q
Diretoria Executiva Nacional.
Artigo 148 - A previsão estabelecida na alínea "b" do inciso I do artigo 50 ser ; :
obrigatoriamente adotada a partir do primeiro ano do mandato da DiretOria Execubva NaCional)
eleita para o triênio 2020/2022
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Artigo 149 - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva
Nacional , "ad-referendum" da Assembleia Geral Nacional ou da Assembleia Geral Nacional
Unificada.
Capitulo"
Das Disposições Finais e Transitórias
Artigo 150 - O presente Estatuto entrara em vigor na data da sua publicação.
Brasilia/DF, 19 de setembro de 201B .
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